
 

 

 

 

 
 

 



                                    
 

 
 

 
เดิมช่ือการใหทานท่ียังไมรูจัก พุทธทาสภิกขุ 
บรรยายไวเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๓๓ 

ณ วัดธารนํ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 
 

 



 
คํานํา สํานักพิมพ 
 
 
 ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๙  จะครบรอง ๑๐๐ ปชาติกาล ของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ หลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทําโครงการที่เปนประโยชน ตอการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะงาน
ดานการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ตามปณิธานของ
ทานอาจารยพุทธทาส 
 สํานักพิมพสุขภาพใจก็ไดจัดทําโครงการ “๑๐๐ ปชาตกาล สืบสานปณิธานพุทธทาส” มี
วัตถุประสงคจะจัดพิมพหนังสือของทานอาจารยภายใตกรอบแนวคิด “พุทธทาส ๑๐๐ ป หนังสือดี ๑๐๐ 
เลม” โดยคัดเลือกหนังสือที่เปนความรูทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา ชีวิต และสังคม เพ่ือสรางองคความรู
พ้ืนฐานแกผูอานเปนหลัก แตก็จะมีหนังสือที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง รวมทั้งประวัติชีวิตและงาน ของทาน
อาจารยรวมอยูดวย 
 “ทาน” ทําอยางไรจึงไดไดบุญมาก เลมนี้ อยูในชุด “ธรรมะสบายใจ” ก็เปนหนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ 

เลม ที่สํานักพิมพฯ ตั้งใจพิมพเพ่ือถวายเปนอาจริยบูชา แดทานอาจารยพุทธทาสในวาระ ๑๐๐ ป      
ชาตกาล 
 เนื้อหาในเลม กลาวถึงความหมายของการใหทุกระดับ ตั้งแตทาน จาคะ และบริจาค ประเภท
ของการให จุดมุงหมายของการใหและวิธีใหที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูให ซึ่งจะทําใหผูอื่นเขาใจ
ความหมายและวัตถุประสงคของทานทุกระดับ ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดอยางแจมชัด 
 

สํานักพิมพสุขภาพใจ 
 



 

สารบัญ 
 
ความหมายของทาน จาคะ และบริจาค ๒
ประเภทของทาน ๓ 
การใหตัวเอง ๒ อยาง ๓ 
ใหแบบคากําไร ๔ 
ใหโดยสัญชาตญาณ ๔ 
ใหอยางแลกเปลี่ยน ๔ 
ใหตามธรรมเนียม ๕ 
ใหตามหนาที ่ ๕ 
ใหอยางลงทุน ๖ 
ใหอยางสหกรณ ๖ 
ใหเพ่ือสรางบารม ี ๘ 
ใหเพราะจําเปนตองให ๙ 
ใหเพราะกเิลสตองการ ๑๐ 
ใหเพ่ืออวด ๑๐ 
ใหอยางตกเบด็ ๑๑ 
ใหเพราะถกูหลอก ๑๒ 
ใหเพราะบาดี เมาดี หลงด ี ๑๒ 
ใหเพราะกลับตัว กลับใจ ๑๓
การใหสูงสุดคอืการสละตัวตน ๑๔
ทศพิธราชธรรมขอที่ ๓ “บริจาค” ๑๖ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาน  
ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก 

 

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจ ในธรรมทั้งหลาย 
 

 การบรรยายประจําวันเสารในวันน้ี อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดที่เรียกวา “สิ่งที่ทานยังไมรูจัก”  
ตอไปอีก บางคนอาจจะรําคาญหรือเบื่อแลวก็ไดวา ยังมีสิ่งที่ยังไมรูจักมากมายนัก ถามันยังมีอยู ก็ควร
จะเอามาทําใหรูจักกันเสีย จะไดสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเสียที ขอใหสนใจฟง ถารูจักละเอียดลออมากขึ้น ก็มี
ความรูธรรมะมากขึ้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แลวก็จะพลอยรูจักทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อยาง หรือธรรมะทุก ๆ อยาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ฉะนั้นใหสนใจใหดี ๆ สังเกตใหดี ๆ ในสิ่งที่เรียกวาทานยังไมรูจัก 
 ในวันน้ีก็จะไดกลาวดวยหัวขอที่ตั้งตนที่สุดเลย คือ สิ่งที่เรียกวา “การใหทานที่ทานยังไมรูจัก” 
ฟงดูก็เหมือนจะดูหมิ่น สบประมาทกันเต็มที่ วาทานยังไมรูจักการใหทาน ซึ่งมันเปน ก. ข. ก.กา เปนตัว 
ก. และการพูดจาในทางธรรมะก็วาทาน แลวก็ศีล แลวก็สมาธิ หรือทาน ศีล แลวก็ภาวนาอยางนี้เปน
ตน มันเปนส่ิงแรกที่สุด แตก็ยังมีแงมุมปลีกยอยตาง ๆ นานาสารพัดอยาง ซึ่งไมไดรูจักกันถึงที่สุด มันก็
เลยไมถูกตอง การบําเพ็ญทานหรือการใหทานมันก็เลยไมถูกตอง ยังไมบริสุทธ์ิ ยังไมถึงที่สุด คือเบื้อง
ปลายยังไมถึง นี่ขอใหพยายามอดทนทําความเขาใจตอไป เพ่ือใหรูจักเพ่ิมขึ้นอีกสิ่งหนึ่งในนามที่เรียกวา 
การใหทาน หรือการบริจาค เปนคําพูดตามธรรมดา ๆ 
 



ความหมายของคําวา ทาน จาคะ และบริจาค 
 
 ในชั้นแรกที่สุดนี้ เราจะเอาตัวหนังสือหรือคําพูดนี้เปนหลัก มันก็จะไดกัน ๓ ชั้น หรือ ๓ 
ความหมาย คือคําวา ทาน มีคําหนึ่ง แลวก็จาคะ คําที่ ๒ แลวก็บริจาค บริจาคนี่คําที่ ๓ สังเกตดูใหดีวา  
มันตางกันอยางไร ถาไมเคยเรียนบาลี อาจจะไมสนใจเห็นเหมือน ๆ กัน หรือเปนส่ิงเดียวกันไปเสียก็ได 
ถาเคยเรียนบาลีหรือวาสังเกตมาก ๆ แมไมเคยเรียนบาลีก็รูได เหมือนกับวามันไมใชอยางเดียวกันเลย
ละ ๓ คําน้ี สังเกตความหมายกันไวใหดี ๆ 
 คําวา “ทาน” แปลวา ให แลวคําวา “จาคะ” นี้แปลวา สละ คําวา “บริจาค” นี่มันใหออกไปเสีย
ใหหมด ใหไปเสียใหหมด มันก็ไมเหมือนกัน ทานแปลวา ให จาคะแปลวาสละ บริจาคะแปลวาสละสลัด
ออกไปเสียใหหมด นี่มันตางกันอยางไร ดูกันทีละอยางอีกที 
 ทานหรือทานะในภาษาบาลีนี้ก็แปลก ใชเปนช่ือของการใหก็ได ใชเปนช่ือของสื่อของที่ให ใหทาน
อยางนี้ก็ได ใชเปนช่ือสถานที่ก็ได คําวาทานหมายถึงโรงทานก็ยังได ภาษาบาลีมันเปนอยางนั้น แตคง
เอาไวเพียงคําวาทานคําเดียว ทานคําเดียว แปลวาให 
 คําวาใหในที่นี้ใหอยางมีผูกพัน ใหอยางมีผูกพัน ที่จะไดรับผลอะไรคืนมา มันใหอยางเอากําไร 
ใหอยางมีการผูกพัน วาจะตองไดรับการตอบแทน 
 คําวาจาคะมันไมใชอยางนั้น มันให มันสละไปเลย มันไมมีการผูกพัน ถาทานะมันมีผูกพันวา
จะตองไดอะไรกลับมาใหแกกู สวนจาคะนั้นสละ ๆ ออกไป ไมมีการผูกพัน 

 
ทีนี้บริจาค บริจาค คือใหใหหมดเลิกกันเลย ใหกันหมด

จนไมมีอะไรจะให ใหวางไปเลย ยิ่งไมมีความผูกพัน เพราะมันให
เพ่ือจะเอาความวางเปนผลสุดทาย  

เห็นไหมวา ๓ คําน้ีมันยังเดินอยูคนละทิศละทางไปกันไกล
คนละทิศคนละทาง ทานะใหอยางมีอะไรผูกพันแลวก็มีผูรับดวย 
มีผูใหดวย มีการผูกพันกันระหวางผูใหกับผูรับ หรือการกระทํานั่น 
จาคะนี้ไมเอาอยางนั้น ฉันใหสละออกไป ๆ สละออกไป ไมใหมัน

เกิดการผูกพัน บริจาคมันเติม “บริ” เขามา แปลวา มันส้ินเชิง
หมด เลิกกันสิ้นเชิงจนไมมีอะไรจะตองใหอีกตอไป ๓ คําจําไวใหดี ทานะแปลวาให จาคะแปลวาสละ   
บริจาคะแปลวาสละหมด 
 

 
ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๒ 

 



ประเภทของทาน 
 
 ทีนี้มันยังมีแงมุมตาง ๆ นานา ที่เราจะเอามาเปนเครื่องบัญญัติพูดจากันใหเปนที่เขาใจแจมแจง
ยิ่งขึ้น ก็จะพูดในสวนน้ีโดยแบงเปนประเภท 

ประเภทแรก คือมีผูรับ การใหตองมีผูรับนี่มันการผูกพัน อยางที่กลาวมาแลว ประเภทที่สอง 
ไมตองมีผูรับ ใหชนิดที่ไมมีผูรับ ใหสิ่งที่ไมควรจะมีอยูในตัวกู ตัวตนออกไปเสีย ใครมันจะรับใครมันจะ
เอา ไมตองมีผูรับ อยางที่สามใหอยางเลิกกัน อยางใหบริจาคหมด ใหตัวกู เชนใหตัวกูใหหมดไปเสีย ไม
มีปญหาอะไร นี่ยิ่งไมเปนการผูกพันใหเปนการทําลายการผูกพันไปเสียใหหมด ไมมีการผูกพันโดยแงใด 

นี่ก็พอจัดไดเปน ๓ พวก ใหอยางมีผูรับแลวก็ผูกพันกันวาจะไดรับผลจากการให ใหโดยไมตองมี
ตัวผูรับและไมผูกพันวาจะได ถามันจะไดผลมาก็ไดมาโดยฐานะเปนปฏิกิริยา มันก็ไดเอง ไมตองมีการ
ผูกพันวาจะตองไดและไมตองมีคนเปนผูรับ แลวทีนี้ก็ใหชนิดที่เลิกกัน ใหใชอยางที่เลิกกัน ใหใชตนตอ 
ใหตนเหตุ ใหตนตอแหงปญหาออกไปเสีย คือ ใหตัวกูออกไปเสีย ละตัวกู สลัดตัวกู เลิกตัวกู นี่มันสูงสุด 
มันกลับไดนิพพาน กลับมีนิพพาน โดยไมมีขอผูกพัน คือมันใหแลวมันเกิดความวาง วางจากตัวตน วาง
จากกิเลสไมมีความทุกข 

ทานทั้งหลายรูจักแลวหรือยัง ที่พูดวาที่ทานยังไมรูจักมันมีความจริงอยางไร มีความจริงเทาไร 
นี่เรียกวาชั้น ก. ข. ก.กา กันแลวก็ยังไมรูจัก แลวมันก็ยังไมรูจักอีกมากมายแหละ 

ทีนี้ก็จะพูดกันใหละเอียดออกไป ในบรรดาที่เรียกวาให การใหหรือการใหออกไปมีหลายแง 
หลายเหลี่ยมหลายมุมที่มันเขาใจยาก ที่มันรูจักยาก ที่มันเขาใจยาก 
 

การใหตัวเอง ๒ อยาง 
 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๓ 

 แลวทีนี้มันมีใหตัวเองอีกชนิดหนึ่ง ใหตัวกูออกไปเสีย ไมตองมีตัวกูเหลือ บริจาคตัวกูใหหมด  
ไป ๆ ไมมีตัวกูเหลือ นี่กลับไดนิพพาน ใหตัวกูอยางนี้กลับไดนิพพาน ไมมีตัวตนอะไรเหลือ นี่กลับได
นิพพาน แตใหตัวกู ใหตัวตนตามธรรมดาสามัญนี้คือ แพ ขี้แพ ยอมแพ ยอมใหมันเอาไป ใหมันครอง 
  
  

 คูแรกที่สุด เขาใจยาก คือคําวา ใหตัวเอง “ใหตัวเอง” ฟงใหดีนะ คําน้ีคําเดียว มีความหมาย
ตรงกันขามทั้ง ๒ ฝายเลย ใหตัวเอง หมายความวายอมแพ ยอมแพใหตัวเองแกขาศึก แลวแตขาศึกจะ
เอาไปทําอะไร นี่ใหตัวเองอยางนี้ใชไมได เสียหาย เสียหายหมดเลย ใหตัวเอง มีคํากลาว ธรรมะกลาว
วา “เปนคนท้ังทีอยาใหตัวเอง” คือใหตัวเองไปเสียแกกิเลสงาย ๆ ชุย ๆ ใหตัวเอง ตัวกูใหกิเลสไปเสีย 
แลวแตกิเลสมันจะบังคับใหทําอะไร ใหตัวเองอยางนี้ผิด ใชไมได ไมมีประโยชน ใหโทษ 

 



บานครองเมือง ใหมันยึดเอาไปเปนข้ีขาใหมันทําแลวแตมันจะทํา นี่คําพูดคําเดียวกัน ใหตัวตน ใหตัวตน 
ใหตัวตน นี่อันหนึ่งไมควรให อันหนึ่งใหแตดี รูจักหรือไมรูจัก อาตมาวาทานยังไมรูจัก ทานยังไมรูจัก 
ตองดูใหดี ใหตัวตน ใหตัวตน อยางหนึ่งไมควรให คือมันยอมแพงาย ๆ แตอยางหนึ่งควรใหเลิกตัวตน 
หมดตัวกู หมดตัวตน ก็เปนหลุดพน เปนนิพพาน ความหมาย ๒ อยาง ในคําพูดคําเดียวกันวา ใหตัวตน 
รูจักหรือไมรูจัก เคยรูจักหรือไมเคยรูจัก 
 

ใหแบบคากําไร 
 
 เอา ทีนี้ มาดูกันใหละเอียดที่ถี่ยิบ ทั้งในแงดีและแงราย แงไดแงเสีย แงดีแงรายใหอยางเอา
กําไรมหาศาล ตักบาตรสักชอนหนึ่ง ไดวิมานหลังหนึ่ง ทําอะไรไดกําไรเทาน้ีบาง ในโลกนี้มีการทําอะไรที่
ไหนที่ไดกําไรเทานี้บาง ตักบาตรชอนหนึ่ง ไดวิมานหลังหนึ่ง ใครเคยคากําไรไดถึงขนาดนี้บาง แตก็ยังมี
พูด ยังมีสอนกันอยู นี้มันคอรัปชั่นชัด ๆ ตักบาตรชอนหนึ่งเอาวิมานหลังหนึ่ง แตก็ยังเรียกทําทาน ทํา
ทาน บริจาคทาน ตักบาตรหรือทําบุญสักบาท เอาวิมานหลังหนึ่ง ไมรูกี่รอยลานบาท นี่ก็ตองระวัง วา
มันเปนการใหทาน ที่เปนการคากําไรเกินควร มันทําคอรัปชั่น คนทั้งโลก จะไมไหว 
 

ใหโดยสัญชาตญาณ 
 
 ทีนี้ใหโดยสัญชาตญาณ รูสึก เปนความรูสึกของสัญชาตญาณ อยางแมให แมให แมใหอะไรนี้
ใหหมดเลย ใหชีวิตก็ให ใหอะไรก็ได แมอาจจะใหแกลูก ใหโดยสัญชาตญาณของความเปนแม ใหหมด 
ใหชนิดที่ใหไดหมดนี่มันก็ใหเหมือนกัน ใหโดยความรูสึกของสัญชาตญาณ ทานลองคิดดู ก็เคยเปนพอ
เคยเปนแมกันมาแลว วามันใหเทาไร ถาใหโดยสัญชาตญาณ ความเปนพอและความเปนแม เพราะวามี
ไกลไปถึงขนาดวา ใหชีวิตก็ยังได บางทีตายแทนลูกก็ยังได 
 

ใหอยางแลกเปล่ียน 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๔ 

 เอา ทีนี้มันเปน “การใหที่แลกเปลี่ยน” แลกเปลี่ยนอยางเขาเอาอะไรมาใหเรา เราก็รูสึก
กระดาก ที่วาจะไมใหอะไรตอบแทนเขา วาคนที่อยูทางเหนือ ชาวเหนือนั้นลงไปทางทะเล ชาวเลมันเอา
ผักหญา หัวมัน หัวบอน ไปใหนั่นนะ มันไมตองออกปากหรอก เพียงแตไปใหเทานั้นแหละ เราเลยก็อด 
  
  

 

 



ไมได ใหปลา ใหกะป ใหอะไร ใหชาวเหนือกลับไป นี่มัน “ใหโดยการตอบแทน” เปนการตอบแทน
เรียกวาแลกเปลี่ยนก็ได เปนการทอดไมตรีกันไวก็ได จะเรียกวา เปนการผูกพันอยางยิ่ง โดย
ขนบธรรมเนียม โดยประเพณี เมื่อเขาเอาอะไรมาใหเรา ถาเราไมไดใหอะไรแกเขาเลย เราก็รูสึกรําคาญ
ตัวเอง ไมสบายใจ มันจึงอดไมได อยางนอยที่สุด มันก็ใหคําวาขอบใจ ขอบคุณไปตามเรื่อง ใหลม ๆ 
แลง ๆ ยังตองให มันยังตองให ที่จะไมใหอะไรเสียเลยนี่มันทนไมไหว 
 การใหอยางนี้มันเปนการแลกเปลี่ยน แตก็ตองเรียกวาเปนการใหอยูนั่นเอง ถาทานไมสังเกต 
ไมรูจัก ไมเรียกมันวาการให มันก็เหมือนกับไมมี มันก็เปนส่ิงที่ทานยังไมรูจัก วาแมในการที่เราจะตอง
ใหสมนาคุณแกกันและกัน ผูกพันกันอยู เวลาบานนี้มีงาน บานนูนก็เอาเงินมาชวย พอบานนูนมีงาน 
บานน้ีก็ตองเอาเงินไปชวยอีกน่ันแหละ เปนการผูกพันกันอยางนี้ แตมันก็คือการให คือการใหเหมือนกัน 
เรียกวาการใหเหมือนกัน เปนการใหในความหมายหนึ่ง ในชื่ออยางหนึ่ง ซึ่งไมคอยจะเรยีกกนัวาเปนการ
ให หรือเปนการใหทาน กลับไปเรียก เปนการผูกมัดรวมมือ รวมอะไรกันก็ไมรู ไมเรียกวาทาน แตก็ควร
จะรูไววานี่มันก็เปนการใหทานชนิดหนึ่ง เปนการแลกเปลี่ยน เปนการผูกพัน 
 

ใหตามธรรมเนียม 
 

ทีนี้ก็มาถึงคูที่ปนกันอีกแหละ ปนกันคอนขางจะปนกันใหตามธรรมเนียมกับใหตามหนาที่ ให
ตามธรรมเนียมนี้ไมรูอะไรหรอก เห็นเขาใหก็ให เขามีธรรมเนียมใหก็ให 

เคยพบแมชีที่จังหวัดหนึ่ง เขาใหเปนตามธรรมเนียม เขาจะตองเอาของที่กินได เล็ก ๆ นอย ๆ 
ไปวางที่นั่นที่นี่กอน เสร็จแลวจึงมานั่งกินเอง วาตองใหเสียกอนจึงจะกินเอง ตองใหนก ใหหนู ใหมด ให

แมลงกิน เสร็จแลวจึงจะมากินเอง อยางนี้ก็เรียกวา “ใหตามธรรมเนียม” แตเดี๋ยวนี้ชักจะหาดูยาก ไม

คอยมี มันหายไป หายไป 
 

ใหตามหนาท่ี 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๕ 

 ทีนี้ “ใหตามหนาที่” ตามหนาที่ที่เรามีหนาที่ที่จะตองให นับตั้งแตวาจะตองสงเคราะหเขา 
จนกระทั่งวา เขาเปนเพ่ือนของเรา เปนคนอยูในการดูแลคุมครองของเรา ก็ตองใหตามหนาที่ ใหใน
ฐานะเพ่ือนเกิด เพ่ือนแก เพ่ือนเจ็บ เพ่ือนตาย ก็ได นี่ก็เรียกวา ใหตามหนาที่ ใหตามธรรมเนียม มันก็มี
ความหมายอันหนึ่ง ดูไมคอยจะมีอะไรบังคับนัก แตวาบังคับโดยออม ธรรมเนียมบังคับ ทีนี้ใหตาม
หนาที่ นี่คือหนาที่มันบังคับ มันก็ตองให แมที่จะตองใหลูกใหหลานใหคนใช ใหบริวาร อยางนี้ก็มี 
  
  

 

 



ลักษณะตามหนาที่อยูมากเหมือนกัน การไมเอา ไมใหขาว ไมใหสุนัขกินขาว ไมใหขาวแกสุนัขนี่ มันก็
เรียกวาไมมีหนาที่ ไมเคารพหนาที่ เสียหายในทางหนาที่ เรายังตองเอาขาวใหสุนัขกิน ถาสุนัขเจ็บปวย 
บางทียังตองลําบากรักษา รักษาสุนัข ทําความสะอาดใหสุนัข รักษามันตามหนาที่ เพราะวาเราเปนคน
เปนเจาของสุนัข แลวมันก็พ่ึงพาอาศัยเขาอยูอยางนี้ ตามหนาที่ ตามหนาที่กับตามธรรมเนียม ตาม
ธรรมเนียม 
 

ใหอยางลงทุน 
 

 เอาทีนี้ดูกันใหละเอียดไปอีกความหมายหนึ่ง “ใหที่เปนการลงทุน” 
อยางนี้ก็เรียกวาใหเหมือนกันแหละ แตเปนการลงทุนไปกอน ถาไมลงทุนไป
กอน มันไมเกิดการผูกพัน อุตสาหลงทุนไปกอน ใหเปนการผูกพัน แลวตอไป 
มันก็จะไดให กลับไป ใหกลับมา กลับไปกลับมานี่เรียกวา ใหอยางลงทุน แลว
ผลมันก็จะกลับมามากมายมหาศาล ถาฉลาดกระทําในเรื่องนี้แลว ก็รวยได
เหมือนกัน แลวมันเปนวิญญาณแหงการคา วิญญาณแหงการแสวงหา
ประโยชน เปนการใหอยางลงทุน 

 

ใหอยางสหกรณ 
 

 ทีนี้มันเปนการใหอีกอยางมีอีกอยาง เรียกวา “การใหอยางสหกรณ” สหกรณเรากระทํารวมกัน 

เราอยูบานเดียวกัน หลาย ๆ บาน หลาย ๆ คน มันมีอะไรที่ตองทํารวมกัน ถึงถาเฉยแลวมันจะเกิด
ยุงยาก ลําบากที่สุดมันมีอะไรเกิดขึ้น ก็ตองชวยกัน หรือถามีการเรี่ยไร ก็ตองชวยกัน ในความหมาย
แหงคําวาสหกรณ สหกรณเพ่ือความอยูเย็นเปนสุขของหมูบานนี้ ก็มีการให ชนิดที่มันเปนสหกรณ ถึง
ตอนนี้ขอพูดนอกเรื่องสักหนอยนะ คําวาสหกรณ สหกรณนี้ชวยจํากันไวใหดี มันเปนวิญญาณของความ
รอดทีเดียว มันเปนส่ิงที่ลึกลับ ความหมายสูงสุดของธรรมชาติที่มันตองอยูกันอยางสหกรณ 
หมายความวาอยูคนเดียวไมไดหรอก อยาอวดดี อยาอวดดี ถากูอยูคนเดียวในโลกได อยาอวดดี เขาให
เราอยูคนเดียวในโลก เขาไปกันหมด ใหเราอยูคนเดียวในโลก มันก็ตาย อยูไมไดหรอก มันตองอยูกัน
ครบที่มันควรจะอยู นี่ขอใหนึกถึงวา ธรรมชาติแท ๆ ความหมายมันลึกซึ้งแท ๆ ของธรรมชาติมันก็อยู
กันอยางสหกรณ 
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 ดวงอาทิตยดวงเดียวอยาอวดดีไปวา กูอยูได มันอยูไมได ดวงอาทิตยดวงเดียวก็อยูไมได มัน
ตองมีอะไรที่เปนเน่ืองกันกับดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวนั่นน่ีหลายอยาง เปนระบบสุริยะจักรวาล
ระบบหนึ่ง ครบถวนน่ันนะมันจึงอยูได แลวมันตองหลายจักรวาล หลาย ๆ จักรวาลในหนึ่งจักรวาลมันก็
หลายจักรวาล หลาย ๆ จักรวาลก็อยูกันเต็มไปหมดในที่วางนี้ อยูกันอยางสหกรณ อยูเด่ียว ๆ ไมได มัน
ไมมีอะไรที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยว ตองอยูพรอม ๆ กันอยางสหกรณนี้ ธรรมชาติลึกซึ้ง ลึกซึ้งที่สุด มันก็
อยูกันอยางสหกรณ ที่ในระบบสุริยจักรวาลเดี่ยว ๆ มันก็ยังตองสหกรณระหวางดวงอาทิตย ระหวาง
ดวงจันทร ระหวางดวงดาวที่เปนบริวารไมกี่ดวงของดวงอาทิตย มันก็อยูกันอยางสหกรณ ที่ในดวงดาว
ดวงเดียวเชนตัวโลกหรือดวงจันทร หรือดวงดาวดวงไหนก็ตาม ในนั้นก็ตองอยูกันอยางระบบสหกรณ 
 อยางในโลกนี้ตองอยูกันอยางสหกรณดิน น้ํา ลม ไฟ อยางนอยก็สหกรณ ออกมาเปนสัตว 
ออกมาเปนตนไม ออกมาเปนมนุษย ก็ตองอยูกันอยางสหกรณ ตองอยูกันอยางสหกรณ แมแตเปน
ตนไมอยูตนเดียว ก็อยูไมได อยูไมได ตองอยูกันอยางสหกรณ ตนเล็กอาศัยตนใหญ ตนใหญอาศัยตน
เล็ก ตนเล็ก ๆ ก็ใหตนใหญไดความชื้น ตนใหญก็ใหรมเงาแกตนเล็ก ๆ ตะไครเขียว ๆ มันก็มีประโยชน
แกตนใหญ ๆ ตนใหญ ๆ ก็มีประโยชนแกตะไครเขียว ๆ มันสหกรณกันอยางนี้ โลกตนไมมันก็ตองอยูกัน
อยางสหกรณ พอหมดสหกรณมันก็ตายแหละ 
 ทีนี้สัตวเดรัจฉานก็เหมือนกัน ตองอยูกันอยางสหกรณ มีอะไรครบถวน มิฉะนั้นมันจะอยูไมได 
มันจะอยูไมได แตอธิบายก็ยากนะ ดูเอาเองก็พอจะเห็นวา มันตองเปนสหกรณอยูกันในปา อยูกันอยาง
สหกรณ ทําหนาที่ในปานี้คนละอยาง คนละอยาง แลวทําใหปามันอยูได มันยังสหกรณพิเศษ ชวยกัน
ควบคุมใหเกิดความถูกตอง ตองมีสัตวชนิดที่คอยทําลายสัตวชนิดอื่น ใหมันอยูกันอยางพอดี ใหมันอยู
กันอยางพอดี ถาไมมีอะไรกินหนู หนูก็เต็มไปทั้งโลก มันอยูไดที่ไหน มันไมมีอะไรคอยกินหนู ถาไมมี
อะไรคอยกินหนอน หนอนก็กินตนไมหมด ไมมีอะไรเหลือสักตน ระบบสหกรณอันเรนลับมันมีอยูอยาง
นี้ 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๗ 

 นี่มนุษย พอมาถึงมนุษยก็ตองอยูกันอยางสหกรณ แมจะเปนสมัยคนปายังไมนุงผา มันก็ตอง
ยังสหกรณมนุษยพวกหนึ่ง ทําอะไรอยางหนึ่งที่สัมพันธกัน แลกเปลี่ยนกัน พอมาถึงสมัยปจจุบันแลว ยิ่ง
มีความหมายแหงสหกรณมากมายเหลือเกิน เพราะวาคน ๆ หนึ่งจะตองมีการพ่ึงพาอาศัยทาง
เครื่องนุงหม ไมรูสักกี่รอยกี่พันคนสรางเครื่องนุงหม สรางที่อยูอาศัยกี่รอยกี่พันคน สรางหยูกสรางยากี่
รอยกี่พัน สรางสารพัดอยาง ซึ่งลวนแตตองสรางกันมากมาย แตเราไมคิด ไมมอง เราก็ไมเห็น ก็อวดดี 
อวดดี กูอยูคนเดียวได เทาที่มันอยูที่เน้ือที่ตัว มันตองอาศัยกันคนกี่มากนอย นาฬิกาขอมือของคุณ
เรือนหนึ่ง มันตองอาศัยคนกี่รอยหรือรอยลานคน กี่พันคนที่จะผลิตมันข้ึนมาได ตั้งแตแรกวามันจะผลิต
ออกมาเปนธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งครบทุก ๆ ธาตุ แลวยังตองรูเรื่องประกอบขึ้นมาเปนนาฬิกา แลวยัง
ตองขนสงตองซื้อสารพัดอยาง ตองมีคนขาย มันเน่ืองกันเปนสหกรณ ถามันสหกรณกันไดอยางถูกตอง 
มันก็มีผลนาพอใจ 
  

 



แตเด๋ียวนี้มันพรอมที่จะเปนสหโกง มันพรอมที่จะเปนสหโกงกันอยูเสมอ สหกรณนี้อายุสั้น   ๒-๓ ปลม 
๒-๓ ปลม สหกรณลมเรื่อยเพราะมันมีแตสหโกง มันไมเคารพไอวิญญาณของธรรมชาติ ที่กําหนดมาวา
ตองอยูกันอยางเปนสหกรณ ตนไมตนไรก็ดี สัตวเดรัจฉานก็ดี มนุษยก็ดี ตอใหเทวดาก็ดี มันข้ึนอยูอยาง
ไมสหกรณ มันก็ตายหมดแหละ มันอยูกันอยางผูกพันเปนสหกรณเราก็ตองใหในฐานะที่เปนสมาชิก
สหกรณ อยางบานนี้พอเขาจะสรางสะพาน สรางอะไร มันก็ตองออกกันทุกคน เงินบางแรงบาง ออกกัน
ทุกคนจึงมีความเปนสหกรณ เมื่อเราสรางถนนเสนนี้ใหม ๆ ตอนแรกยังไมมี จากตรงนูนมาสูตรงนี้ ก็มี
คนมาชวย ชาวบานมาชวย คิดวาจะไดเกิดถนนขึ้นมา แตก็มีคนจํานวนหนึ่ง ซึ่งก็หลายคนเหมือนกัน
แหละ ฉันไมชวย ฉันจะคอยเดิน ฉันจะเปนผูเดิน จะคอยเดินไมใหเสียเปลา ถาอธิบายอยางนั้นก็มี มันก็
เปนสหกรณ ชวยทําใหถนนไมเปนหมัน 
 นี่โลกนี้มันยังไมมี “วิญญาณแหงสหกรณที่ถูกตอง” ถามันมีวิญญาณแหงสหกรณที่ถูกตอง มนัดี
กวานี้มาก มันดีกวานี้มาก บานเมืองมันดีกวานี้มาก มันรักบาน รักเมือง รักประเทศชาติกันดีกวานี้
มากมาย เด๋ียวนี้มันไมรับผิดชอบ มันคอยแตจะเอาประโยชน พรอมที่จะเปนสหโกง สหกรณจึงเหลืออยู
นอยมาก หาทํายาหยอดตาไมคอยจะได เผลอมันโกง เผลอมันโกง นี่สหกรณเอาเถิด เราตองทําทาน 
บริจาคทานอยางในฐานะที่เปนสมาชิกสหกรณ ก็ขอใหทําเถอะ มันก็จะเปนทานชนิดหนึ่งเหมือนกัน แลว
บางทีก็จะเปนทาน ชนิดที่ทานทั้งหลายยังไมรูจักก็ได นับไวในเรื่องนี้ ทานที่ยังไมรูจัก 
 

ใหเพ่ือสรางบารมี 
 
 เอา ทีนี้ทานที่ใหไปเพื่อสรางบารมี คําวาทานนี่เปนช่ือของบารมีใน ๑๐ บารมีของพระพุทธเจา 
ใหทานออกไปเพื่อสรางบารมี อยาคิดวาเราไมไดเปนพระพุทธเจา เราจะสรางบารมีไปทําไม มันไมถูก 

คนเราจะตองมีการให เพ่ืออยูรวมกันในโลกนี้ ตองมีการทําใหจิตใจรักผูอื่น เอ้ือเฟอเผื่อแผเจือ
จานออกไป ไมกินคนเดียว ขนบธรรมเนียมประเพณีเกานะดีมาก คือไมกินคนเดียว ไมอาจจะนั่งกินคน
เดียว ถาใครผานมาตองชวนกินดวย แลวก็อยากใหเพ่ือนมากินขาวบานเรา ความขี้เหนียวมันก็มีอยูใน
ใจ มันก็รูสึกแตแลวมันก็คอย ๆ ลด พยายามที่จะลดความตระหนี่ขี้เหนียวออกไปบางทีละนิดทีละ
หนอย ทีละนิดทีละหนอย 

ดวยความที่อยากจะเปนคนใจกวางนี่ แมไมตองมีใครสอน มันก็เกิดไดดวยความรูสึก วาเรา
อยากจะใหขึ้นมา อยากจะใหขึ้นมา จะดีจะวิเศษยังไงก็ไมรู แตฉันอยากจะให ฉันอยากจะมีการใหขึ้นมา 
มันก็เปนการสรางบารมี เพ่ือดีกวาคนธรรมดา สรางบารมีเพียงเพ่ือดีกวาคนธรรมดา ใหทานมากขึ้น
กวาคนธรรมดาเรื่อยไป ๆ ก็เรียกวาสรางบารมี 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๘ 

 



นี่คอย ๆ เกิดผลเปนที่รักใครนับถือพอใจ แลวก็มีบารมีจริงดวย คือมีเพ่ือนมาก ออกปากวาน
ใครก็มีแยะเทาน้ัน บารมีมันเกิดแลว ถามันไดสรางทานบารมีไวมาก เด๋ียวบารมีมันก็เกิด พอมีอะไรขอ
แรงเพื่อนมาเต็มบาน มาชวยกัน ไมตองเปนพระพุทธเจาหรอก บารมีที่สรางไวทุกอยางตามที่
พระพุทธเจาทานไดสอนไว โดยเฉพาะทานบารมี อยาข้ีเหนียว อยาข้ีเหนียว ขี้เหนียวนั้นคือวา มันไม
สรางบารมี แลวยังจะหดหรือทําใหอด 

ไปดูกันเอาเองระหวางคนขี้เหนียวกับคนไมขี้เหนียว โลกเขาอุปโลกนใหผูหญิงเปนฝายขี้เหนียว 
ผูชายเปนฝายไมขี้เหนียว จริงไมจริงดูเอาเอง การที่ผูหญิงจะสรางบารมีลําบากกี่มากนอย จริงหรือไม
จริงที่วาผูหญิงขี้เหนียวกวาผูชาย มันจริงหรือไมจริงไปดูกันเอาเอง จึงมีคํากลาววา ผูหญิงเปน
พระพุทธเจาไมได ผูหญิงเปนพระพุทธเจาไมได เพราะมันมีอะไรตางกันอยูอยางนี้ 

ขอใหมีการใหทาน โดยที่เราตั้งใจวาจะสรางบารมีเพ่ือจะขูดเกลาความเห็นแกตัว ขูดเกลา
ความเห็นแกตัวเรื่อยไป ๆ สรางบารมี อยาคิดวามันหายไป ไมรูอยูที่ไหน ไมใชมันไปเก็บอยูที่ไหน แลว
มันจะออกมาทีหลัง ใหเขากินเถิดมันอ่ิมนาน กินเองอิ่มเดี๋ยวเดียว ถาเราใหเขากินมันไปอยูในจิตใจของ
เขา ก็ไมรูจักลืม กี่ป ๆ ก็ไมรูจักลืม แลวมันยังอยูในจิตใจของเราผูใหวาเราไดใหเขาไปหลายปแลว มัน
ยังอิ่มใจอยูนี่ ถากินเองไมกี่ชั่วโมงถายออกหมดเลิกกัน ไมมีปญหา ไมมีอะไรเหลือ นี่ถากินเอง มันอ่ิม
ไดกี่ชั่วโมงเลา ถาใหผูอื่นกินมันอ่ิมใจอยูทั้ง ๒ ฝาย เปนป ๆ ๆ ๆ นี่ใครจะขี้เหนียว ขี้ตระหนี่ ก็ลองคิด
เรื่องนี้ดูบาง สรางบารมีกันเสียบาง ใหทาน ใหไปเพ่ือสรางบารมี 
 

ใหเพราะจําเปนตองให 
 

 เอาทีนี้ก็ดูในฝายเลวรายบาง “ใหเพราะจําเปนจะตองให” จําเปนจะตองให ความจําเปนนี้มี
หลายความหมาย จําเปนเพราะถูกบังคับ มันตองให ถาไมใหเขาเอาตายเลยนี่ก็ใหเหมือนกัน แตวามัน
ไมไดจําเปนถึงขนาดนั้น มันก็มีอยูที่จะตองให ที่จะตองใหไมถึงกับตายหรอก แตมันก็ลําบากหลาย ๆ 
อยาง วาจําเปนจะตองใหแมไมอยาก จะใหมันก็มีความจําเปนบังคับใหตองให นี่ก็มี ไมใชไมมี ดูเอง
เถอะ มันจะเห็นไดวา เรายังมีความจําเปนจะตองใหในบางกรณี นี่ก็เรียกวา การใหทานเพราะมีความ
จําเปนที่จะตองให 
 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๙ 

 



ใหเพราะกิเลสตองการ 
 

 เอาทีนี้นาหัวแลว ตอไปวา “มันใหเพราะกิเลสมันตองการ” เพราะกิเลสมันตองการ กิเลสมัน
ตองการ มันตองการสถานเริงรมย หรืออะไรที่สํามะเลเทเมาทั้งหลาย กิเลสมันตองการ แลวคนก็ควัก
กระเปาจายให ใหไปเพราะวากิเลสมันตองการใหเพราะกิเลสมันตองการ ถาไมมีกิเลสไมตองใหในกรณี
อยางนี้ 
 เด๋ียวนี้ใจมันยังพายแพแกกิเลส เมื่อกิเลสมันตองการ คนมันก็ตองใหตามที่กิเลสมันตองการ 
มันจึงมีมาก มากมาย ที่วากิเลสมันตองการ แลวคนก็ตองใหและยิ่งมาก ยิ่งเจริญ ยิ่งมากขึ้นในโลกนี้ 
เพราะวาเหยื่อของกิเลสมันมากข้ึน มากข้ึน เพราะวาเขาผลิตเหยื่อของกิเลสกันดวยอุตสาหกรรม คือ
เครื่องจักรมหาศาล ผลิตเหยื่อของกิเลส ผลิตเหยื่อของกิเลส กิเลสมันทนไมไหวมันตองการ คนก็ตอง
ไปซื้อหามาตามที่กิเลสมันตองการ กิเลสนี้เขาใจยาก เพราะมันมากมายหลายชนิด ซับซอนกันมากมาย 
ไมตองมีมันก็เห็นเปนตองมีขึ้นมาแหละ ไมตองมี มันก็เห็นเปนตองมีขึ้นมา 
 อยางนาฬิกาขอมือ จําเปนกี่มากนอย ไมตองมีก็ได ใชไหม แตแลวมันก็ตองมี มันก็ตองมีจนได 
ตองหามาใสจนได กิเลสมันตองการ กิเลสมันตองการ นี่เรื่องอื่น ๆ ที่มันไมจําเปนกวานัก มันไมตองมี
ทีวีก็ได ไมตองมีตูเย็นก็ได มันไมตองมีอะไรอีกหลาย ๆ อยาง แตวากิเลสมันตองการ มันก็ตองจาย
ออกไป ควักเงินจายออกไป ตามที่กิเลสมันตองการใหมี กิเลสในที่นี้ก็คือความตองการดวยอวิชชา 
ในทางกามารมณ ในทางหลอกลวง มันตองการ 
 

ใหเพ่ืออวด 
 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๑๐ 

นี่ใหเพ่ืออวด ใหเพ่ืออวด นี่ก็ใหเพ่ือประกาศ ประกาศความดี ความเดน ความดังอะไรของตน 
เขาปดทองขางหนาพระ หาคนปดทองหลังพระนี่ยากที่สุด ทองดานหลังพระไมคอยมีใครปด เจาภาพ
ตองปดเอง เพราะคนทั้งหลายมันชอบปดกันแตหนาพระ มันปดทองหนาพระ เดี๋ยวนี้มันก็อาศัยความ
อวด ความอยากอวด อยากจะเดน อยากจะดัง มันก็ใหทาน แลวเราอาจจะทําอยางนั้นไปแลวโดยไม 
  
  

เอาทีนี้การใหบางชนิดอีก มันก็เปน “การใหเพ่ืออวด” เพ่ืออวด การเสียสละเพ่ืออวดนะ มันมี

มากกวาการเสียสละดวยจิตใจอันบริสุทธ์ิ เพราะเหตุนั้นแหละ ไอตามเสาตามฝาผนัง ตามหนาจั่ว มันมี
ชื่อคนบริจาคเต็มไปหมดเลย แตเราขอรองวาที่นี่อยามี ขอยกเวนสักที่วา ที่นี่อยาตองบริจาคชื่อคนที่
บริจาคเลย แตมันยังอดไมได มีสักแหงสองแหง ยังมีสักแหงสองแหง แตถาจะใหจดตามที่มันบริจาค 
เต็ม ไมมีที่วางหรอก คนบริจาคไมรูกี่พันคนกี่หมื่นคน 

 



รูสึกตัวก็ได เราก็ทําอยางนั้นกับเขาเหมือนกันแหละ แตไมไดเอามาคิดมานึก 
นี่ก็ตองเรียกวา ที่ทานยังไมรูจัก สิ่งที่ทานยังไมรูจักเรื่องอวดนี้มันเปนกิเลสละเอียดลึกซึ้งของ

สัญชาตญาณ แมแตสัตวเดรัจฉาน มันก็ทําเปนในการที่จะอวด ก็ใหอภัยกันบาง ใหอภัยกันบาง เรื่อง
อวดมันอยากใหมันเหลือประมาณ อยากจะใหเขาเห็น จะทําอะไรสักหนอยตองไปเชาเครื่องขยายเสียง
มา ไปจางหนัง จางมโนราห มาเลนเพ่ือใหมันกระฉอน เพ่ือใหมันดัง นี่เรื่องเพ่ือจะอวดทั้งนั้นแหละ 
ความหลอกลวงจึงมีอยูมาก มันจึงเหลืออยูมาก ถาโดยบริสุทธ์ิใจมันไมตอง 

คํากลาวของฝายพวกคริสต คํากลาวของพระเยซูไมใชพุทธนะ แตพวกชาวพุทธก็ควรจะรับเอา

มา และถือวาเปนคํากลาวที่ถูกตอง อยางพระพุทธเจากลาวเหมือนกันและ พระเยซูสอนวา “มือขวา
ทําบุญอยาใหมือซายมันรู ถามือซายมันรู มันจะเที่ยวเปาแตรดังลั่นไปหมดวา กูทําบุญโวย” ถามือขวา
ทําบุญอยาใหมือซายมันรู มันจะไปเที่ยวบอกกลาว อวดโนนอวดนี่ 

นี่พวกเราก็ควรจะฟงไวบางนะ จะทําบุญสักนิดมันตองทําใหดังลั่นทั้งบานทั้งเมือง หนวกหูหาม
รุงหามค่ํา มันตองการเสียอยางนี้ นี่มันก็เปนทานชนิดที่ทานไมรูจัก ถาทานรูจักทานจะไมทํา เพราะทาน
ไมรูจักทานจึงทํา ก็วากันอยางนี้ดีกวา 
 

ใหอยางตกเบ็ด 
 

 เอาทีนี้มาถึงการใหทาน คือการใหเหมือนกันแหละ “ใหอยางตกเบ็ด” ตกเบ็ด มันเอาเหยื่อ

เสียบไวที่เบ็ด กินเหยื่อเขาไปมันติดเบ็ด มันเอาเหยื่อใหปลากิน แตมันมีเบ็ดอยูดวย ปลากินเหยื่อมัน
ติดเบ็ด ใหทานอยางตกเบ็ดนี่คือวาใหเหยื่อนั่นเอง ใหเหยื่อนั่นเอง คอยดูใหดีซิ เปนทานหรือไมเปนทาน 
การใหเปนเหยื่อนะ ถาใหเปนเหยื่อใหทานอยางตกเบ็ด อยางตกเบ็ด 
 บางทีก็ไมมีอะไรผูกพันกันหรอก แตไปให ใหมันเกิดความผูกพันวา พอเกิดอะไรขึ้น เขาจะตอง
ชวยเรานะ ใหมันเกิดความผูกพันข้ึนมาวา ถาเกิดอะไรขึ้น เขาตองมาชวยเรา นี่เรียกวาใหอยางตกเบ็ด 
นี่มันอยูในอํานาจของผูให เขามาอยูในอํานาจของผูให ซึ่งก็มีอยูมากบางทียังไมเกิดขึ้น แตทําใหเกิด
ขึ้นมาเปนฝายแรก แลวก็เกิดแกกันและกัน ตอบแทนกันและกัน เปนธรรมดาไปเสียก็มี แตถาคดโกง
แลว มันเอาฝายเดียว มันตกเบ็ดฝายเดียว มันไมรู นี่เรียกวาใหทานอยางที่เรียกวา ตกเบ็ดเอาเขามาไว
ในอํานาจของเรา เราจะเปนผูทํา หรือเราจะเปนฝายถูกเขาทํา ระวัง ๆ ใหดี อยาไปกินเบ็ดของใครเขา
หรือเราจะเปนผูตกเบ็ดเสียเองก็ดูใหดี ๆ มันมีการใหทานชนิดหนึ่งคือตกเบ็ด 
 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๑๑ 

 



ใหเพราะถูกหลอก 
 

 เอาตอไป ๆ “ใหทาน เพราะโงกวา” เพราะโงกวา เคยไดยินไหม เขาวากันมาแตไหนแตไรแลว

วา คนโงก็เปนเหยื่อของคนมีปญญา คนโงก็เปนเหยื่อของคนมีปญญาเพราะโงกวา ถูกเขาวางแผนการให 
ตองใหเขา ตองใหเขา ตองทําใหเขาไดรับประโยชน เพราะเรามันโงกวา เพราะเรามันโงกวา ถาเราไมโง
กวานะ เราคงไมซื้อนาฬิกาขอมือนี้มาแขวนนะ เราตองไมมีตูเย็น ทีวี และตองไมมีวิทยุ ตองไมมีการหุง
ขาวดวยไฟฟา เราไมตองใชสิ่งเหลาน้ี ถาเราไมโงกวา และเดี๋ยวนี้เรามันโงกวา โดยตกหลุมคําโฆษณา 
 คนเดินตลาดมันโฆษณาเกง คนเดินตลาดมันโฆษณาเกง มันโฆษณาจนคุณยายแก ๆ ซื้อตูเย็นก็
ไดนะ ระวังไวดี ๆ นะ ถาคนโฆษณามันเกง มันโฆษณาจนคุณยายแก ๆ ซื้อตูเย็นก็ได ไมรูเอาไปทําอะไร 
นี่มันตกหลุมของการโฆษณา เรียกวามันทําทานเพราะวามันโงกวา มันโงกวา ทานอยางนี้ก็ตองรูจักไว 
รูจักไว วามันมีอยูในโลก มันมีอยูในโลกนี่ 

 
ใหเพราะบาดี เมาดี หลงดี 
  

 เอาอีกซักขอ “ทําทานเพราะวามันบาดี เมาดี หลงดี” บาดี เมาดี หลงดี บาสวรรค เมาสวรรค 
หลงสวรรคนี่ก็ตาม แลวมันบาดี มันบาดี มันจึงทํางาน ถาอยางนี้ก็มี นี่ก็เพราะวามันบาดี เพราะวามัน
เมาดี แตมันก็ไมพนไปจากเพราะโงกวา แลวเขาบอกวาตักบาตรสักชอนไดวิมานหลังหนึ่ง มันก็อยากได
วิมานหลังหนึ่ง มันบาหรือมันเมา จะเอาวิมานหลังหนึ่งก็ทําบุญ นี่วาทําเพราะบาดี เพราะเมาดี เพราะ
หลงดี แลวก็อวดดีดวย นี่มันมีความจริงอยูขอหนึ่งนะ ระวังกันใหดี ๆ ถาบาดี เมาดี หลงดี แลวมันจะมี
อวดดีดวยเสมอไป คนนั้นมันจะตองอวดดีดวยเสมอไป ถาไมอยางนั้นมันจะบาดี เมาดี หลงดีไปทําไม 
มันตองการจะไปอวดดี มันจึงบาดี เมาดี หลงดี นี่การทําทานเพราะบาดี เมาดี หลงดีนี่ก็มีอยู พูดจา 
เกง ๆ ก็ไดคนมาชวยกันบริจาคทานเยอะแยะ เยอะแยะมันกลายเปนเรื่องโฆษณาชวนเชื่อ คดโกงไปใน
ตัว ถาเราไมบาดี เมาดี หลงดี ใครก็มาหลอกเราไมได แตถาเราเปนคนบาดี เมาดี ก็หลอกไดทุกเมื่อ
เชื่อวัน หลอกกันได 
 
 เอาทีนี้พอกันทีมั้งทานหลอก ๆ เอาทานที่มันไมหลอกกันบาง 
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ใหเพราะกลับตัว กลับใจ 
 

 “ใหทานเพราะกลับใจ กลับเนื้อ กลับตัว” มันเคยทําผิดคิดราย คิดราย โกหก หลอกลวงอะไร

มามากมายแลว เดี๋ยวจะกลับตัวเปนคนดีแลว จะกลับใจจะกลับเนื้อกลับตัว มันก็ทําทาน แลวมันก็ให
ทาน นี่ขอความในคัมภีรมีอยางนี้มากเหมือนกันแหละ ไอสัตวนรกที่ตกอยูในรกหมกไหมอยู มันพูดกัน
ปรึกษากันหารือกันวา ถากูไดรอดไปจากนรกคราวนี้ แลวไปเกิดเปนมนุษยแลวกูจะทําบุญ ทําบุญให
เหลือประมาณมหาศาล สัตวนรกมันกลับใจ สัตวนรกมันกลับใจ มีการทําบุญ เพราะวามันกลับใจ มัน
จะเปลี่ยนชีวิต 

นี่ก็มีสวนดี ไมใชวาไมดี มันมีทางจะไปในทางฝายดี จะกลับใจใหทานเพราะมุงหมายจะกลับใจ 
จะลอกคราบใหม มันจะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนชีวิต มันก็เปนส่ิงที่ควรรูจัก และก็ควรจะปรับปรุง ปรับปรุง 
มันละจากความผิดทั้งหลาย มาสูความถูกตอง แลวก็มีการทําความถูก ความดี ความงามทุกอยาง 
รวมทั้งการใหทานนี้ดวย ยกตัวอยางกันงาย ๆ อยางนี้ก็ไดวา คนคนหนึ่งมันขี้เหนียว ขี้ตืด มันเห็นแกตัว 
มันไมชวยใคร ทีพอถึงคราวมันเจ็บไข เปนตายขึ้นมา มันไมมีใครมาชวย มันก็นึกไดวา โอ..ผิดแลว ทีนี้
กลับใจ กลับเนื้อ กลับตัว เอ้ือเฟอเผื่อแผเพ่ือใหเกิดมิตรสหาย ใหมีเพ่ือนฝูง มันใหทานเพราะกลับใจ ตั้ง
ตนทําความดีกันใหม เพราะกลับใจ เพราะกลับใจ 

ขอใหคิดไววา “กลับใจ ๆ” นี่เปนจุดสําคัญจุดหนึ่งชวยจําไวนะ คําวา “กลับใจ” นี่เปนคําสําคัญ
คําหนึ่ง ถาไมมีอันน้ีแลว ไมมีละ มันไมมีทางรอดหรอก เพราะที่แลวมาหรือที่เปนอยู มันจมลงไป จม
ลงไปในทางที่วากิเลสตัณหามันพาไป คือถามันมีอะไรก็ตาม มันทําใหรูสึกวาอะไร เปนอยางไร อะไร 
เปนอยางไร มันเปลี่ยนเลย มันเปลี่ยนหลักการเลย อยางนี้เรียกวา กลับใจ 

“การกลับจากมิจฉาทิฐิ มาเปนสัมมาทิฐิ อันนี้สําคัญ” ถาไมมีการกลับใจ จะไมมีการบําเพ็ญ
บุญกุศลชนิดที่ถูกตอง มันจะมีแตบุญกุศลชนิดคอรัปชั่น หลอกลวงทั้งนั้นแหละ ถาเมื่อไรมันมีความ
กลับใจ กลับมิจฉาทิฐิ เปนสัมมาทิฐิ กลับใจอยางนี้แลวก็เรียกวาใชได จะรอดตัว ภาษาฝรั่งมันก็เรียกวา

กลับใจ Repention Repention คํานี้แปลวากลับใจ กลับใจ ถือเปนจุดตั้งตนของชีวิตใหม ซึ่งมีการกลับ
ใจอยางนี้ แลวก็มีการกระทําแนวใหม สายใหม แลวก็ไปสูพระเจา ไปสูความรอด 

อันธพาล คนโง คนเขลา ปุถุชน มาอยางโงเขลาตามความตองการของกิเลสตัณหา นานเขาจุด
หนึ่ง พอมันถึงจุดที่เห็นแจง มันกลับใจที่แลวมาทันที มันเปลี่ยนหมดมันเปนจุดตั้งตนใหม คือการกลับ
ใจ ที่เราจะตองชวยสงเสริม สงเสริมการกลับใจ นี้ใหมันถูกจังหวะ ใหมันเหมาะสม พอดิบพอดี ใหการ
กลับใจมันเปนไปไดอยางงายดาย 
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นี่มีการใหทานและการกลับใจ ความกลับใจอยางนี้ก็หมายความวามันเปนนิมิตหมายที่ดีแลว 
มันเปนนิมิตหมายที่ดีแลว คอยทําตอไป มันก็เดินไปตามทางที่ถูกตอง คือวาจะถูกตองยิ่งขึ้น 
 

การใหสูงสุดคือการสละตัวตน 
 

สละ ๆ ๆ สละที่งาย ๆ หยาบ ๆ กอน จนกระทั่งสละสูงสุด สละตัวตน สละตัวกู สละของกู ดับ
อุปาทานวาตัวกู วาของกู มันยอดสุดของความเสียสละ ยอดสุดของการใหทาน ยอดสุดของการใหทาน 
หมด บริจาคหมดตัวกูของกู มีกี่ชนิดบริจาคหมดถึงความวาง ความวางจากสิ่งยึดมั่นถือมั่นโดยประการ
ทั้งปวง นี่เปนยอดสุดของการใหทาน กลายเปนนิพพานขึ้นมา คือจิตไดเปลี่ยนไปอยูในลักษณะที่สัมผัส
พระนิพพาน 

อยากจะบอกใหรูวา เราพูดกันผิด ๆ กันอยูมาก ทานทั้งหลาย นี่ชวยกันจํากันไวเถิดวา เรา
กําลังพูดผิด ๆ กันอยูมากวา ไปนิพพาน ไปนิพพาน บางคนหลับตาพูด คนโงมันพูดตาม ๆ กันไป มัน
หลับตาพูดวา ไปนิพพานยิ่งไปยิ่งไมถึง การไปนิพพานยิ่งไปยิ่งไมถึง นิพพานมันไมถึงไดดวยการไป มัน
ถึงไดดวยการเปล่ียนใจใหเหมาะสมเปลี่ยนจิตใหเหมาะสม คือ เอาอวิชชาออกไปเสียจากท่ีหุมหอจิตใจ 

นิพพานก็มาเอง นิพพานก็ถึงเอง “นิพพานถึงไดดวยการที่เราทําจิตใจใหเหมาะสม” เปลี่ยนจิตใจเสียให
เหมาะสม แลวก็ถึงกับนิพพาน ไมตองไปหานิพพาน 

ที่พูดวาไปนิพพาน มันหลับตาพูดตามแบบคนธรรมดาพูด มันไมรูเรื่อง ไมตองไป ไมตองมา 
ไมตองวิ่งเตน เปลี่ยนจิตใจเสียใหถูกตอง ใหเหมาะสม ทีนี้พระนิพพานก็มาสัมผัสเอง เราก็เปดมานเปด
หนาตาง เปดอะไรเสีย แสงสวางก็เขามาเอง ที่แลวมามันปดมาน ปดประตู ปดหนาตาง แสงสวางเขา
มาไมได พอเปดแลวแสงสวางมันก็เขามาเอง นิพพานไมตองไป ไมตองไปหาพระนิพพาน ยิ่งไปหายิ่ง
ไมได ยิ่งหายิ่งไกล ชวยจําไวดวย ใครจะพูดก็ไมรู ยิ่งหายิ่งไกล ทําจิตใจใหเหมาะสม ใหถูกตองที่นี่ มันก็
จะไดสิ่งนี้ คือใหตัวตน ใหตัวตนออกไปเสีย สละตัวตนออกไปเสีย จิตใจก็มีความเหมาะสม ๆ ๆ จนมี
การสัมผัสกันกับพระนิพพานที่รออยูในที่ทุกหนทุกแหง ไมวาที่ไหนรออยูเหมือนกับอากาศ ลมหายใจนี้ 

นี่เรียกวา ทานสูงสุดใหตัวกู ใหของกู ใหตัวตนออกไปเสียเทานั้นแหละ ก็ถึงนิพพานเอง ไมตอง
ไป เราพูดวาตองไปนิพพานไปกันหมื่นชาติ แสนชาติ กี่ชาติก็ไมรูนี่ ยิ่งหลับตาพูดที่ใด เมื่อไร ที่ไหน 
เม่ือไร ไมมีตัวกูนิพพานก็มีอยูท่ีน่ันแหละ พอตัวกูของกูเขามา นิพพานก็หนีหายไปเสีย ไมปรากฏ 

นี่เราจะตองทําใหจิตใจเหมาะสม เหมาะสมที่นิพพานจะปรากฏ คือเปลื้องอวิชชา มานบัง
ออกไปเสียใหได แลวนิพพานก็สัมผัสใจเอง เด๋ียวนี้มานของอวิชชามันบังเราไว เราไมรูจักพระพุทธเจา
บาง ไมรูจักพระนิพพานบาง ไมรูจักความหลุดรอดบาง เพราะมานของอวิชชามันปดบังอยู 
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พระพุทธเจาทานนั่งอยูหลังมานของความโงของคุณแหละ รูปภาพในโรงหนังนี้ มีรูปนี้ดีที่สุด ไม
มีใครดู ควรดู รูปภาพรูปแรกทางดานประตู พระพุทธเจานั่งอยูหลังมานแหงความโงของคุณ มานแหง
ความโงของคุณมันบังอยู พระพุทธเจาอยูขางหลัง ไมเห็น ไปหาพระพุทธเจาที่อินเดียบาง ที่ไหนบาง ที่
วัดบาง ไมหาที่หลังมานแหงความโง ทําไม? เพราะมันไมรู มานแหงความโงอยูที่ไหนมันไมรูจักวามาน
แหงความโงอยูที่ไหน มันก็ไมไดไปเปดมานดู เลยไมพบพระพุทธเจาที่นั่งอยูหลังมานแหงความโง 

คําพูดนี้ไมใชพูดเลน ๆ แลว มันจริง จริงเกินจริง เอามานแหงความโงออกไปเสียซิ พระพุทธเจา
ก็นั่งอยูตรงนั้นแหละ เอาอวิชชาออกไปเสีย นิพพานก็วูบเขามาถึงจิตใจทันที หรือเกิดขึ้นเองในจิตใจทันที 
ไมตองไป 

เอาละเปนอันวา “ทานอันสุดทายประเสริฐสูงสุด ไมมีอันไหนจะยิ่งไปกวาน้ัน คือ การให ตัวกู 
ของกู คือใหอวิชชา ตัณหา อุปาทาน วาตัวกู วาของกู ออกไปเสียใหหมดส้ินจากจิตใจ” จบเรื่องทาน จบ 
มีกี่อยางกี่อยางที่วามาแลวนี้ มันเปนเรื่องทานที่ทานทั้งหลายยังไมรูจัก รูจักผิด ๆ ถูก ๆ ก็มี รูจักกลับ
ตรงกันขามก็มี ไมรูจักเลยก็มี รูจักกันเสียซิ เทาที่กลาวมานี้ มันเปนตัวอยางมากพอแลวที่ทําใหเรารูจัก
ทานที่เรายังไมรูจัก 

วันน้ีพูดถึงเรื่อง สิ่งที่ทานยังไมรูจัก โดยชื่อของมันวา ทานบริจาค คือการใหทานที่ทานทั้งหลาย
ยังไมรูจักเขาวัดจนตาย ไมรูจักทานน้ีก็ได อยาอวดดีไป ถาทําจิตใจใหดี ๆ ศึกษาใหดี ๆ ไมเทาไรก็จะ
รูจัก จะดํารงชีวิตจิตใจใหเต็มไปดวยทานที่ควรจะมี เด๋ียวก็จะมีพระนิพพานเปนผลตอบแทน โดยไมตอง
เรียกรอง ไมตองมีผูเรียกรองผูกพันอะไร 
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ท ศ พิ ธ  

ร า ชธรรม  
ขอท่ี ๓ 

“บริจาค” * 

 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรมทัง้หลาย 
 
 การบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรม เปนการกระทําตามลําดับ เพ่ือมหาชนตามรอยพระยุคล
บาท ดวยทศพิธราชธรรมฝายพสกนิกรทุกคน 

คําวา พระราชา คือผูที่ทําใหผูอื่นรองออกมาวา “พอใจ-พอใจ” ดังที่ทราบกันอยูแลว สําหรับ
มหาชนเปนผูดําเนินตามเพ่ือใหเกิดการมีฝามีตัว ถูกฝาถูกตัว และความพอใจก็จะมีความหมายถึงที่สุด 
เกิดมีรากฐานแหงศีลธรรมอันมั่นคง ของประเทศชาติอยางสูงสุด 

ทีนี้ จะพิจารณากันตอไป ถึงเรื่องทศพิธราชธรรมขอที่จะบรรยายในวันนี้คือ “การบริจาค” มีคํา
ทองที่คลองปากวา ทานํสีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป อกฺโกธํ อวิหึสฺจ ขนฺติฺจ อวิโรธนํ, ทานํ สีลํ 

แลวก็ “ปริจฺจาคํ” คือหัวขอธรรมะที่จะไดอธิบายในวันน้ี 
บริจาค เปนคูกันกับ ทาน แตไมใชสิ่งเดียวกัน เราใชพูดสับสนปนเปกัน ไมสําเร็จประโยชน จึง

ขอใหแยกใหเห็นชัดวา มันตางกันอยางไร 
ทาน นั้น สละสิ่งของในภายนอก แลวก็มีผูรับ 
 

 
*ปาฐกถาธรรมถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
วันอาทิตยท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐ 



บริจาค นั้น สละสิ่งที่ไมควรมีอยูในตนในภายใน ซึ่งเปนนามธรรม ไมมีผูรับ และก็ไมมีใคร
อยากรับ คือการสละ ตัวกู-ของกู ออกไป 

ความยึดมั่นถือมั่นอันเลวรายวา ตัวกู-ของกู เปนเหตุใหเกิดความเห็นแกตัว และเกิดโรคจิต 
เรียกวา มันเปนปจจัยแหงโรคจิต จะตองสละปจจัยแหงโรคจิตนี้ออกไปเสียใหได ดวยการบริจาค 

ทาน ผูกพันกันในภายนอก หวังผลวาจะไดความเปนมิตรไมตรี จะไดบุญ ไดมีรูปสวย รวย
ทรัพย จะไดเกิดในสวรรค เปนตน อยางนี้ก็เปนทาน 

ถาเปนการบริจาค ก็คือการบริจาคกิเลสออกไปออกไป ใหตัวกูมันหมดไป ใหมันเกลี้ยงเกลา
จากตัวกู ไมมีกิเลสใด ๆ เหลืออยู แมแตความเครียดสักนิดหนึ่ง ซึ่งเปนปจจัยแหงโรคจิต คือผูบริจาค
สิ่งที่ไมควรมีอยูในใจนั้น จะเปนเหมือนกับผูลางบาปออกอยูตลอดเวลา 

มีคําเรียกในพระบาลีวา โธวะนะ น้ําลางบาป วิเรจะนะ ยาถาย วะมะนะ ยาใหอาเจียน เหลานี้
หมายถึง การสละสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน ออกไปจากตนทั้งนั้น ละมิจฉาทิฐิเสียแลว ก็มีสัมมาทิฐิ ละ
มิจฉาสังกัปปะเสีย ก็มีสัมมาสังกัปปะ ละมิจฉาวาจาเสีย ก็มีสัมมาวาจา ละมิจฉากัมมันตะเสีย ก็มี
สัมมากัมมันตะ ละมิจฉาอาชีวะเสีย ก็มีสัมมาอาชีวะ ละมิจฉาวายามะเสีย ก็มีสัมมาวายามะ ละมิจฉา
สติเสีย มีสัมมาสติ ละมิจฉาสมาธิเสีย ก็มีสัมมาสมาธิ แลวก็เกิดสัมมาญาณความรูอันถูกตอง ละ
มิจฉาญาณะเสีย ก็เกิดสัมมาวิมุติ สัมมาวิมุติหลุดพนโดยชอบ โดยถูกตอง โดยประการทั้งปวง ไมใช
หลุดพนอยางพวกมิจฉาทิฐิเขาพูดกัน 

ดูใหดีเถิด ละความเห็นแกตัว ละทิฐิมานะ ละกามทันที ละการอาฆาตมาดราย ละการมุงราย
กอบโกยประโยชนของผูอ่ืน ลักลวงประโยชนของผูอ่ืนมาเปนของตัว อยางน้ีแหละ เรียกวา “บริจาค” โดย
แทจริง ถาจะละถึงหมดทั้งอุปกิเลส ๑๖ ประการที่ศึกษากันอยูทั่วไปโดยรายละเอียดก็ยิ่งเปนการ
สมบูรณ ละความเห็นผิด คือ มิจฉา-มิจฉา-มิจฉา เหลานี้ออกไป แลวก็ไมบิดพลิ้วในหนาที่ ทําหนาที่ที่
ถูกตองแกความรอดพนอยูไดโดยไมมีอะไรมาขัดขวาง เพราะวาส่ิงที่เปนอุปสรรคขัดขวางนั้น เราได
บริจาคออกไปหมดแลว 

ขอสรุปความสั้น ๆ วา เมื่อมีตัวกูของกูเปนอุปาทานอันลึกซึ้งอยูแลว ก็มีกิเลสคือ ความเห็นแก

ตัว “เห็นแกตัว-เห็นแกตัว” ขอใหสนใจคําน้ีเถิด เพราะวาโลกกําลังจะวินาศอยูดวยสิ่ง ๆ นี้ โลกมีคน

ครองดวยความเห็นแกตัว แมจะแบงเปนสองฝกสองฝาย เปนฝายซายฝายขวาอะไรก็ตาม มนัมแีตเรือ่ง
เห็นแกตัว มันเลยพูดกันไมรูเรื่อง ก็เลยตกลงกันไมได ในการที่จะสรางสันติภาพใหแกโลก ขอใหบริจาค
ความเห็นแกตัวออกไปเสียเทาน้ัน มันก็จะไมมีปญหาอะไรเหลืออยู 

นายทุนก็เห็นแกตัว กรรมกรก็เห็นแกตัว แลวก็สงวนความเห็นแกตัวอยางเฉียบขาด มันก็ไมมี
ความถูกตองตามกฎของธรรมชาติ ที่จะทําใหเกิดสันติสุข สันติภาพได 
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เมื่อเห็นแกตัวแลว ก็ทําไปตามกิเลสของตัวดวยกันทั้งนั้น ประชาธิปไตยชนิดไหน ถายังเห็นแก
ตัวอยู ก็ใชไมไดทั้งนั้น ประชาธิปไตยแบบเสรีนายทุน หรือประชาธิปไตยแบบชนกรรมาชีพกรรมกร ถา
มีความเห็นแกตัวอยูแลว ลวนแตเปนผลรายกาจแกสันติภาพของโลกดวยกันทั้งนั้น 

ประชาชนเห็นแกตัวยิ่งกวาเห็นแกชาติ นี้ก็ยังมีอยูมาก นักการเมืองเห็นแกตัวยิ่งกวาเหน็แกชาติ
ก็มีอยูโดยมาก นักการเมืองเห็นแกตัว เห็นแกพรรคของตัว โดยไมเห็นแกชาติก็โตแยงทัดทาน ก็ทําการ
หมายมั่นไปแตเพ่ือประโยชนของตัวหรือพรรคของตัว อยางนี้ไมมีทางที่จะเปนไปเพ่ือสันติภาพ คือบาง
กรณีหรือในบางที่บางแหง ที่ไมขอระบุแตวาไดมีอยูจริง รัฐบาลกับรัฐสภา ในบางคราวดูจะพูดกันแต
เรื่องเห็นแกตัวของแตละฝาย โดยไมอาจจะปรองดองใด ๆ กันได นี่ก็เพราะความเห็นแกตัว 

ในที่สุด มามุงกันทําลายความเห็นแกตัว เพิกถอนความเห็นแกตัว ดวยการบริจาคที่แทจริง 
โดยถือธรรมะเปนหลัก ถือกฎของธรรมชาติเปนหลักที่วา ถายังเห็นแกตัวอยูแลว สรางสันติภาพไมได มี
แตจะหาประโยชนของตนบนประโยชนของผูอื่นอยูเรื่อยไป มันเปนไปไมไดที่วาเห็นแกตัวแลวจะมี
สันติภาพ คือพอสักวาไมเห็นแกตัว ความเห็นแกผูอื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

เดี๋ยวน้ีเราไมเห็นแกผูอื่น หรือไมเห็นแกความถูกตอง ไมเห็นแกความเปนธรรม เพราะมี
ความเห็นแกตัวหนาแนนมากเกินไป พอไมเห็นแกตัวก็จะรักผูอื่นโดยอัตโนมัติ ขอใหนึกถึงคําวาอัตโนมัติ 
เมื่อไมเห็นแกตัว ก็จะรักผูอื่นโดยอัตโนมัติ จะเห็นแกธรรมะหรือความถูกตองโดยอัตโนมัติ หมด
ความเห็นแกตัวในโลกแลว นายทุนกระดาษซับก็จะหายไป จะเหลืออยูแตเศรษฐีใจบุญ คือคนมั่งมีที่เอา
สวนเกินแหงทรัพยสมบัติความสุขของตัวนั้นออกตั้งเปนโรงทาน เพ่ือใหโรงทานหลอเลี้ยงผูยากจน 

นักบวชบรรพชิตหรือผูที่ควรจะหลอเลี้ยงโดยทั่วไป อยางนี้เรียกวา “เศรษฐีใจบุญ” 
แตถาคนมั่งมีใชทรัพยของตน ๆ เพ่ือประโยชนแกการที่จะดูดซับเอาประโยชนของผูอื่น อยาง

ลึกลับซับซอนงายดายเหมือนกระดาษซับที่ซับน้ํา ซับน้ําหมึก ใคร ๆ ก็เห็นนายทุนกระดาษซับที่ใชกล

อุบายดูดซับประโยชนของผูอื่นมาเปนของตน โดยทํานองนั้นจึงขอเรียกในที่นี้วา “นายทุนกระดาษซับ” 
พอหมดความเห็นแกตัวออกไปเทาน้ันแหละ นายทุนกระดาษซับก็เกิดขึ้นไมได เมื่อไมมีนายทุน 

คอมมิวนิสตก็สลายตัวเอง โดยไมตองปราบ ขอใหคิดปราบคอมมิวนิสตโดยชนิดที่อยามีนายทุนข้ึนมา
ในโลกเถิด คอมมิวนิสตก็จะตายเอง ไมตองปราบ จะสลายตัวเอง 

เดี๋ยวนี้ ถายังมีนายทุนกระดาษซับอยูเรื่อย ๆ ไป ก็เปนธรรมดาที่มันจะตองเกิดคอมมิวนิสต 
แลวมันก็เปนการสมควรแกฝายมนุษยอีกพวกหนึ่ง ที่ยากจนขนแคนมันก็ธรรมดา ที่จะตองมีการตอสู 
ผูที่ยึดถือยึดครองประโยชนของตัว ที่ควรจะไดแกตัวไวมากเกินไป นายทุนกระดาษชนิดนี้ก็จะหายไป 
เศรษฐีใจบุญก็จะเกิดขึ้นแทน กรรมกรทั้งหลายก็จะกลายเปนลูกหลานผูกตัญูของเศรษฐีใจบุญมีสวน
รวมในการบริจาคทานตามหลักการของเศรษฐี ในยุคที่ไมมีนายทุนกระดาษซับ มีแตเศรษฐีใจบุญ ก็ 
เล้ียงขาทาสกรรมกรไวมากมาย ผลิตดวยกันกินอยูดวยกัน ไปวัดดวยกัน ทําบุญดวยกัน และมี
ความเห็นรวมเปนอันเดียวกัน วาทรัพยที่เหลือนั้นจะตั้งโรงทาน 
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เศรษฐีแทจริงก็มีโรงทาน และมีหลาย ๆ โรง กรรมกรก็รูสึกวาทําเงินใหเศรษฐีนี้ เพ่ือไปตั้งโรง
ทานเปนการไดบุญดวย ไมมีนายทุนกระดาษซับอยางนี้แลว คอมมิวนิสตจะเกิดขึ้นไดอยางไร เหลืออยู
แตกรรมกรชนิดเปนลูกหลานผูกตัญู มีสวนรวมในการบําเพ็ญทาน นี่เราจะกลับไปสูยุคอยางนั้นได
อยางไร นั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง 

แตในทีนี้ขอบอกกลาวถึงประโยชนอานิสงสอันสูงสุดแหงความไมเห็นแกตัว อันจะทําใหนายทุน
กระดาษซับหมดไปจากโลก ดวยการบริจาค คือจะทําใหกลายเปนเศรษฐีใจบุญขึ้นมาเต็มโลก ดวยการ
บริจาค ทําใหกรรมกรเปนลูกหลานที่กตัญูของเศรษฐีผูใจบุญ เสียสละอยางเต็มที่เพ่ือประโยชนแหง
การเปนอยู แลวเอาสวนที่เหลือมาตั้งโรงทานดวยกัน 

นี่แหละคือผลของการบริจาค ปริจฺจาคํ ลองบริจาคกันทั่วไปหมดเถิด โลกนี้ก็เปนโลกของพระ
ศรีอาริยเมตไตรย โดยไมตองสงสัย  

บริจาค – บริจาคนั้น มันไมใชใหทาน เพ่ือเอาผลตอบแทน เพ่ือสวยเพื่อรวย เพ่ือใหมีชื่อเสียง 

เ พ่ือมีสวรรควิมานในเทวโลก ทานมันไปตามแบบนั้น หรืออยางบริสุท ธ์ิก็อยูกันดวยความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผเจือจาน แตก็ยังไมสามารถจะครอบงํากิเลสที่มาจากความเห็นแกตน ยังอยากดีกวา 
สวยกวา รวยกวา อะไรกวาอยูเสมอ แลวก็ไมไดทําดวยความที่ไมหวังอะไรตอบแทน แตหวังอะไรตอบ
แทนอยูตลอดเวลา 

ทาน เกี่ยวกับสิ่งของภายนอก และหวังของตอบแทน 
บริจาค ตอบแทนภายใน ดวยสิ่งที่ไมควรอยูในภายใน ซึ่งลวนแตเปนปจจัยแหงโรคจิต โรค

ประสาทไปเสียทั้งนั้น แลวไมตองมีผูรับดอก ดูใหดี ๆ มันนาหัว ใหใครจะเอากิเลสไปใหใคร ใครมันจะ

เอา ทานกับบริจาคตางกันคนละทิศทางอยางนี้ ขอใหสนใจในคําวา “บริจาค บริจาค” อยางถูกตองเถิด 
ขอออกความคิดเห็นถึงการที่จะกําจัดความเห็นแกตนออกไปจากโลก ขอใหทุกคนรวมมือกัน

บริจาค บริจาคความเห็นแกตน บริจาคสิ่งที่ไมควรจะมีอยูในจิตใจ มีแลวเปนปจจัยแหงโรคจิต โดย
ขอใหศาสนาทุก ๆ ศาสนา ไมวาศาสนาไหนมารวมมือกันกระทําใหสมาชิกแหงศาสนานั้น ๆ หมด
ความเห็นแกตัว ไมมัวขัดแยงกันแมแตในระหวางศาสนา แลวยังพรอมเพรียงกันที่จะอบรมสั่งสอน
สมาชิกแหงศาสนาใหไมเห็นแกตัว ทุกศาสนามีหัวใจแหงศาสนาเพ่ือกําจัดความเห็นแกตัวดวยกันทุก
ศาสนา 

ถาเปนศาสนามีพระเจา ก็ถือวาพระเจาตองการไมใหเห็นแกตัว ตองการใหเห็นแกพระเจา 
อะไร ๆ ก็เอาไปมอบใหแกพระเจาเสีย อยาเอามาเปนของกูของกู อยางนี้ก็ยังทําได ศาสนานั้น ๆ ก็มี
วิธีการตามแบบนั้น ๆ 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๑๙ 

 



สวนพุทธศาสนา เรามีคําสอนเรื่องมันไมมีตัวตน ไมมีตน เปนความวางจากตัวตน มีแตสิ่งที่
เปนไปตามกฎของธรรมชาติ  

สรุปความวา พุทธศาสนาสอนเรื่องไมมีตัวไมมีตน เมื่อไมมีตัวไมมีตนโดยแทจริงแลว จะเห็น
แกตนไดอยางไร คิดดูเองก็แลวกันขอนี้ ก็คือไมเห็นแกตนแลวก็เห็นแกธรรมะ เห็นแกธรรมะ 

“ธรรมะ” แปลวาหนาที่ หนาที่ที่ถูกตองแกความรอด 

“ธรรมะ ธรรมะ” คําน้ี เขาพูดกันอยูกอนพระพุทธเจาเกิด 
ธรรมะ ธรรมะ คําส่ังสอนของผูสอนเหลาน้ัน ๆ หมายถึง หนาที่ ที่เกิดมีมนุษยคนแรก

สังเกตเห็นวา สิ่งที่เรียกวา หนาที่ หนาที่ นี้สําคัญที่สุด ไมทําก็คือตาย จึงมาบอกเพื่อนฝูง เพ่ือนมนุษย
ทั้งหลายวา มีสิ่งสําคัญสูงสุดคือธรรมะ หรือหนาที่ในภาษาไทย ธรรมะในภาษาอินเดียโบราณ ธรรมะ
คือการกระทําหนาที่ ไมใชอยูเฉย แลวก็ทําอยางถูกตอง แลวก็ทําอยางที่เรียกวาเปนไปเพื่อความรอด 
ไมใชเพ่ือสรางความวิบัติพินาศขึ้นมาเพราะความเห็นแกตัว 

หนาที่ หนาที่นี้เปนส่ิงสูงสุด ที่พระพุทธเจาทรงเคารพ เปนพระพุทธเจาแลวยังมีสิ่งสูงสุดที่
พระพุทธเจาทรงเคารพ เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลวใหม ๆ ทานสงสัยขึ้นมาวา จะเคารพใคร ในที่สุดก็
ตกลงพระทัยเคารพหนาที่เหมือนอยางพระพุทธเจาทุกพระองคทําหนาที่ของพระพุทธเจา เคารพหนาที่
ของพระพุทธเจา คือหนาที่ที่ถูกตองแกความรอดพน ทานมีหนาที่ที่จะสอนผูอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือสอน
ใหรูหนาที่ที่ถูกตอง เพ่ือความรอดพนอันสูงสุด 

ดังนั้น จึงสอนตอยอด ตอยอดจากที่เขาสอนกันอยูแลวเรื่องหนาที่ต่ํา ๆ นั้น หรือกลาง ๆ ก็ดี 
ใหสูงสุดขึ้นไปจนถึงกับหมดความเห็นแกตัวตน ไมเห็นแกตัวตนเปนพระอรหันตอยางที่รูกัน คําสอน
หนาที่อันดับสูงสุด แลวทานเคารพหนาที่อยางเหลือประมาณ 

อยางเราจะมองดูกันวา กอนรุง พระพุทธเจาใครครวญวา วันน้ีจะไปโปรดใครใหสําเร็จ
ประโยชน  เพราะเห็น ๆ อยูทุกวัน พอรุงเชาก็ไปทางนั้น ไปหมูบานชาวนา ไปหมูบานคนร่ํารวย 
แมกระทั่งไปในสํานักเดียรถียอื่น ซึ่งมิใชพุทธศาสนา เรียกวาเดียรถียอื่นก็มี จึงไดเกิดการพูดจาสนทนา
ไดประโยชน ตามที่พระองคทรงมุงหมาย แมจะไมสําเร็จก็ไมเปนไร เพราะทรงมุงหมายถึงที่สุด ทําดีถึง
ที่สุด แตที่บันทึกอยูในที่ทั่วไป ปรากฏวาประสบความสําเร็จ 

ครั้นเที่ยงแลว พักผอนหนอยหนึ่งแลว ตอนบายก็สอนประชาชนที่ไปหาถึงที่วัด ตลอดบาย
ตลอดเย็น พอค่ําลงก็สอนภิกษุสามเณรประจําวัด พอดึกก็สอนเทวดา ซึ่งกลาวไววาเทวดาราชามหา
กษัตริยทั้งหลายก็ดี เทวดาจากสวรรคก็ดี ลวนแตมาเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้น อยางเชน สามัญญผลสูตรนี้ 
อานดูมีพระราชายกกองทัพคบเพลิงไปทูลถามปญหา เมื่อแกปญหาใหเทวดา พักผอนหนอยหนึ่งแลว ก็
ถึงเวลาที่จะเล็งญาณสองโลก สองตรวจดูโลก วาวันน้ีจะไปสอนใครที่ไหน นี่ทรงถืออยางนี้ เปน
กิจจะลักษณะโดยแนนอน จะมีเหตุขัดขวางบางนั้นก็เปนธรรมดา ก็ถือเปนหลักปฏิบัติอยางนีเ้ปนแนนอน 
ตามตํานานที่ปรากฏอยู 
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ขอใหสังเกตดูวา วันน้ีค่ําลงจะปรินิพพานอยูแลว ตอนกลางวันยังเสด็จดําเนินเปนโยชน ๆ พูด 
งาย ๆ คนจะตายอยูหยก ๆ คืนน้ีแลว กลางวันยังดําเนินทําหนาที่ทําตามหนาที่อยูเปนโยชน ๆ พอถึง
เวลาค่ําที่จะปรินิพพานอยูแลว ก็ยังโปรดปริพพาชกอีกคนหนึ่งที่เขามาทูลถาม เขามาขอความชวยเหลือ 
พระสงฆทั้งหลายหามวา อยามากวน อยามากวน จะปรินิพพานอยูแลว ทานยังไมยอม ทานยังบอกวา 
เขามา เขามา เอาตัวเขามา ใหเอาตัวเขามา แลวก็ตรัสสอนปริพพาชกนั้นจนสําเร็จประโยชนจนไดเปน
พระอรหันต 

นี่เรียกวาทานทําหนาที่ถึงวินาทีสุดทายอยางนี้ พวกเราทํากันหรือเปลา ถาพวกเราทําหนาที่กัน
ครบวงจรอยางนี้ตลอดวินาทีสุดทายอยางนี้ นั่นก็หมายความวา ไดบริจาคความเห็นแกตัวออกไปหมด
สิ้น บริจาค บริจาค บริจาคความเห็นแกตัว คือความรูสึกไมควรจะมีอยูในใจออกไปเสียจนหมดสิ้น 

ขอใหสนใจคําวา “บริจาค บริจาค” อันเปนทศพิธราชธรรมขอที่ ๓ เปนการบริจาคภายใน ทําให

การบริจาคภายนอกเปนของบริสุทธ์ิ ใหคนที่บริจาคทานซื้อสวรรควิมาน ตักบาตรชอนหนึ่งเอาวิมาน
หลังหนึ่ง ก็จะไดหยุดคิดอยางนั้น คือจะบริจาคความเห็นแกตนออกไปดวยการบริจาคของภายนอก 
ดวยความหวังจะทําลายความเห็นแกตัวในภายในออกไป นี่มันจึงบริสุทธ์ิ 

ทานภายนอกบริสุทธ์ิ เพราะมีการบริจาค ในภายในทานยังมีสวนแหงความเห็นแกตัว มีตัวผูให 
มีตัวผูรับ มีตัวทั้ง ๒ ฝาย ถาบริจาคตองไมมีตัว ตองไมเห็นแกตัว ตองไมมีตัวทั้ง ๒ ฝาย นี่เรียกวา
ตางกันมาก 

บริจาคความไมเห็นแกตัวออกไป ออกไป ออกไป ก็ไมมีความเห็นแกตัวเหลือ บริจาคตัวตน ให
เขาบริจาคตัวตน ดวยการบริจาคตัวตน ก็มีผลถึงพระนิพพานในที่สุดแลวจะเอาอะไรกันอีกเลา 

การศึกษาจะชวยไดมาก ถาในโลกนี้มีการศึกษาใหเปนมนุษยที่ถูกตอง คือทําลายความเห็นแก
ตัวแลว โลกนี้จะรอด เด๋ียวนี้โลกยังมีการศึกษาที่เปรียบเหมือนสุนัขหางดวน มีเพียง ๒ อยาง คือใหวิชา
ความรูฉลาด และใหวิชาอาชีพไปทํากินใหร่ํารวย แตไมมีวิชาที่จะเปนมนุษยใหถูกตอง คือ บังคับ
ความเห็นแกตัวอยางถูกตอง อยางสมแกความเปนมนุษย ซึ่งแปลวา สัตวผูมีใจสูง ถาการศึกษาของโลก
สอนกันใหถึงการบริจาค บริจาค บริจาคความเห็นแกตัว ความเห็นแกตัวเชนนี้แลว โลกก็จะมีการศึกษา
ที่สมบูรณ จะไมเกิดปญหายุงยากลําบาก เพราะความเห็นแกตัวอยางที่มีอยูในบัดนี้ 

หวุดหวิดเต็มที่แลว ที่จะใชอาวุธอันรายกาจที่สุดนั้น ออกทําลายลางกัน ถาความเห็นแกตัว
ยังคงมีอยู และแกกลาขึ้นไป สักวินาทีหนึ่งเขาก็จะอดกลั้นไวไมได ก็จะใชอาวุธอันรายกาจนี้ทําลายลาง
กัน แลวโลกนี้จะเปนอยางไร 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๒๑ 

ขอใหทานทั้งหลายสนใจในคําวา “ความเห็นแกตัว” เห็นแกตัวอยูคนเดียว ก็เปนทุกขนอนไม
หลับอยูคนเดียว อึดอัดอยูคนเดียว ความเห็นแกตัวพาดพิงไปถึงคนอ่ืน ก็ทําลายบุคคลอื่น เอาเปรียบ
บุคคลอื่น ความเห็นแกตัวเปนไปทั่วโลก โลกนี้ก็เปนโลกของความเห็นแกตัว แบงออกเปนซีก ๆ สวน ๆ  
 
  

 



แลวก็ปะทะคารมกันดวยเรื่องความเห็นแกตัว เปนเวทีแหงประกวดการเห็นแกตัวกันเทานั้นเอง เช่ือวา
ไมอาจจะสรางสันติภาพใด ๆ ขึ้นมาได 

สรุปความแลว ถือเปนหลักไดวา ทานไมใชบริจาค คือมันเปนของภายในของภายนอก เปนของ
ทางวัตถุ เปนของทางจิตใจ 

ทาน ยังมีตัวของตัวอยูทั้ง ๒ ฝายอยางซอนเรนตองการประโยชนตอบแทน และตองตอบแทน 
อยางนี้เปนตน 

บริจาค เปนรากฐานของทานที่แทจริง ใหทานบริสุทธ์ิ เปนบริจาคขึ้นมา กลายเปนการบริจาค
ขึ้นมา บริจาคจะทําใหทานทุก ๆ อยางกลายเปนถูกตอง คือเปนบริจาคขึ้นมา ฉะนั้น ขอใหทุกคนสนใจ
ในการทําลายความเห็นแกตัว ศัตรูอันรายกาจทั้งมนุษยและเทวดา มนุษยก็ทะเลาะกัน เพราะความเหน็
แกตัว เทวดาก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแกตัว ซึ่งมีเรื่องราวที่ชัดเจนอยูในเรื่องราวนั้น ๆ วาเทวดาก็
ทะเลาะกัน เพราะความเห็นแกตัว 

จงเปนไทจากความเห็นแกตัว คือเปนไทจากกิเลสขอนี้ดวยการบริจาคอันน้ี แลวไทก็จะเปนไท
สมชื่อ มีอิสระที่จะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกตอง ถูกตอง ทุกสิ่งทุกอยาง โดยไมมีวิกฤตการณเลวราย
ใด ๆ เกิดขึ้นมาได เปนไทจากความเห็นแกตัว นั่นคือ บริจาค เปนไทแลวก็สามารถทําสิ่งที่ถูกตองได จะ
ละอบายมุขได จะละความเกียจคราน ความเหลวไหลไมมีงานทําได จะละไดทุกอยาง ทุกอยาง ที่เกิด
มาจากความเห็นแกตัว 

หวังวาทานสาธุชนทั้งหลายจะไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริจาคนี้ และชวนกันบริจาค
ใหกลายเปนสิ่งประจําใจ ทําอะไรเปนไปเพื่อความเห็นแกตัว จนไมมีตัวเหลือ จนเปนไปสูพระนิพพาน 
แมอยูในโลกนี้ก็ดําเนินกิจการในหนาที่อยูได เปนสุขทุกทิพาราตรีกาล เทอญ. 
 

 

 
 

ทาน..ทําอยางไรจึงจะไดบุญมาก  :  ๒๒ 

 



 

 

 
 

 

คําวาใหในที่น้ี ใหอยางมีผูกพัน ใหอยางมีผูกพัน 
ที่จะไดรับผลอะไรคืนมา มันใหอยางเอากําไร 

ใหอยางมีการผูกพัน วาจะตองไดรับการตอบแทน 
 

 
คําวาจาคะมันไมใชอยางนั้น 

มันให มันสละไปเลย มันไมมีการผูกพัน 
ถาทานะมันมีผูกพันวาจะตองไดอะไรกลับมาใหแกกู 

สวนจาคะนั้นสละ ๆ ออกไป ไมมีการผูกพัน 
 

 
ทีน้ีบริจาค บริจาค คือใหใหหมด เลิกกันเลย 
ใหกันหมด จนไมมีอะไรจะให ใหวางไปเลย 

ยิ่งไมมีความผูกพัน 
เพราะมันใหเพ่ือจะเอาความวางเปนผลสุดทาย 

 

 



 

 
 

ใหเขากินเถิดมนัอ่ิมนาน กินเองอิ่มเดี๋ยวเดียว 
ถาเราใหเขากนิ มันไปอยูในจิตใจของเขา ก็ไมรูจักลืม 
กี่ป ๆ ก็ไมรูจักลืม แลวมันยังอยูในจิตใจของเราผูให 
วาเราไดใหเขาไปหลายปแลว มันยังอิ่มใจอยูนี ่
ถากินเอง ไมกีช่ั่วโมงก็ถายออกมาหมด เลิกกัน 

ไมมีปญหา ไมมีอะไรเหลือ 

 

 
การบริจาคก็คอืการบริจาคกเิลสออกไปออกไป 
ใหตัวกูมันหมดไป ใหมันเกล้ียงเกลาจากตวัก ู

ไมมีกิเลสใด ๆ เหลืออยู แมแตความเครียดสักนิดหนึ่ง 
ซึ่งเปนปจจัย แหงโรคจิต 

คือผูบริจาคสิ่งที่ไมควรมีอยูในใจนั้น 
จะเปนเหมือนกับผูลางบาปออกอยูตลอดเวลา 

 

 
ทานอันสุดทายประเสริฐสงูสุด ไมมีอันไหนจะยิ่งไปกวานั้น 

คือ การใหตัวกู ของกู คือใหอวิชชา ตัณหา อุปาทาน วาตัวกู วาของก ู
ออกไปเสียใหหมดสิ้นจากจติใจ 

 

 

 


